
VOOR JONGENS 
EN MEIDEN VAN  
8 TOT 18 JAAR  
WAARVAN DE VADER EN/OF 
MOEDER EEN VERSLAVINGS- 
PROBLEEM HEEFT (GEHAD).

weekweek



HET IS VOOR IEDEREEN LEUK OM ER EVEN TUSSENUIT TE 
ZIJN. DAT GELDT NATUURLIJK OOK VOOR JOU! LIJKT HET
JOU LEUK OM LEUKE DINGEN TE DOEN EN TE PRATEN OVER 
WAT JE MEEMAAKT? GA DAN MEE MET DE TALK 'N JOY WEEK 
DIE TACTUS ORGANISEERT VOOR KINDEREN WAARVAN DE 
VADER EN/OF MOEDER EEN VERSLAVINGSPROBLEEM HEEFT 
(GEHAD). 

lekker even weg, 
leuke dingen doen
Dat is ook iets voor jou! Het wordt een 
week om nooit te vergeten: verschillende 
activiteiten, veel plezier, maar ook ont-
spanning. We gaan een kampvuur maken, 
naar een pretpark, op avontuur, creatief 
bezig zijn, sporten en gave spellen spelen. 
Daarnaast zijn er momenten om met  
elkaar te praten over hoe het is/was om op 
te groeien met een ouder die verslavings-
problemen heeft (gehad). Je hoort dan ook  
hoe het is voor andere kinderen/jongeren.
 
Tijdens de week zijn er begeleiders die jou 
tips kunnen geven waardoor je beter met 
de situatie thuis kunt omgaan.

genieten in ommen
We hebben in Ommen een fijne locatie. 
We hebben een groep  van 8 tot 12 jaar 
die in het kleine huis verblijven en een 
jongerengroep  van 12 tot 18 jaar die in 
het grote huis verblijven. Ieder huis heeft 
zijn eigen programma en zijn eigen team 
met begeleiders. In elk team zit ook een 
deskundige (of meerdere) van Tactus. Zij 
hebben ervaring met het begeleiden van 
kinderen die opgroeien met een ouder 
die verslavingspro blemen heeft (gehad).

Aanmelden kan als je:
• Tussen de 8 en 18 jaar bent
•  Opgroeit met een ouder die 

verslavingsprobl emen heeft (gehad)
•  Toestemming hebt van (één van je) ouders

Wat je nog moet 
weten
Voor deelname aan de Talk ’n Joy week wordt 
van de deelnemer een bijdrage van € 50,= 
gevraagd als tegemoetkoming in de kosten.

FF SURFEN!!!
TACTUS.NL/TALKNJOY

Robin:“HET IS FIJN OM TE  PRATEN MET JONGEREN  DIE SNAPPEN HOE IK ME SOMS VOEL.”

Sara:
“VAAK HELP IK MIJN ZUSJE

’S OCHTENDS MET AANKLEDEN.

MIJN MOEDER SLAAPT DAN  

NOG, OMDAT ZE DE AVOND 

ERVOOR WEER 

HEEFT GEDRONKEN.”



Informatie en AANMELDEN
HEB JE VRAGEN OVER DE TALK 'N JOY 
WEEK OF WIL JE JE AANMELDEN?
Neem dan contact op met Tactus Verslavingszorg via onderstaand 
centrale telefoonnummer, via de mail of via de website. Na de 
aanmelding nemen we contact met je op. Voorafgaand aan de Talk 'n Joy 
week wordt iedere deelnemer thuis bezocht of is er telefonisch contact 
als je al eens mee bent geweest. Naar aanleiding van dit gesprek, de 
beschikbare plaatsen en toezegging van gemeentelijke beschikking wordt in 
het Talk ’n Joy team besloten of je kunt deelnemen aan de Talk 'n Joy week.

TACTUS VERSLAVINGSZORG 
088 382 28 87 
TALKNJOY@TACTUS.NL
WWW.TACTUS.NL/TALKNJOY

Keulenstraat 3 
7418 ET Deventer
bel 088 382 28 87
www.tactus.nl 
 


